Uchwała nr 12/08/15
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Otrębusach
z dnia 27 sierpnia 2015r.
w sprawie zmian w Statucie Zespołu

Na podstawie art.52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004
r nr 256, poz 2572 z późn. zmianami, Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:
§1. W statucie Zespołu Szkół wprowadza się następujące zmiany w Rozdziale X:
1. §1 ust.2 otrzymuje brzmienie:
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez
wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału
stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w
statucie szkoły.
2.W §6ust 4.dodaje się pkt.1a w brzmieniu
1)Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w pkt 1 litery a)-e)
2)Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w pkt 1 litera f)
3.W § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
4a) pkt.1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy
ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych
pomagających w uczeniu się.
2. Nauczyciel ustnie na zajęciach lekcyjnych uzasadnia uczniowi
bieżące, śródroczne, roczne i końcowe.

ustalone oceny

3. Dodatkowo na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel jest
zobowiązany ustnie uzasadnić ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i
końcowe w terminach ustalonych z uczniem lub rodzicem (prawnym opiekunem).
4. Uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i
znanych uczniowi kryteriów (oczekiwań) wobec jego pracy, wypowiedzi lub innej
aktywności oraz wskazanie:
a) co uczeń zrobił dobrze,
b ) co uczeń ma poprawić,
c ) w jaki sposób uczeń ma poprawić ocenę,

d ) jak ma pracować dalej, czyli sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju.
5 . Uzasadnienie oceny śródrocznej, rocznej i końcowej obejmuje odniesienie się do
wcześniej ustalonych i znanych uczniowi wymagań na poszczególne oceny oraz
wskazanie:
a)jakie wymagania podstawy programowej uczeń opanował,
b)jakie wymagania podstawy programowej musi jeszcze opanować,
6 . Jeśli uczeń lub rodzic uzna uzasadnienie za niewystarczające, może złożyć pisemny
wniosek do dyrektora szkoły o sporządzenie uzasadnienia oceny na piśmie.
Nauczyciel sporządza uzasadnienie w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.
Pisemne uzasadnienie oceny obejmuje wskazania, wymienione w pkt 4 i 5. Pisemne
uzasadnienie nauczyciel przedmiotu składa w sekretariacie szkoły. Dyrektor w ciągu
trzech dni przekazuje uzasadnienie oceny wnioskodawcy.
4. w §8 dodaje się pkt. 30
Sposób udostępniania do wg lądu, uczniowi i jego rodzicom,
dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyf ikacyjnego, egzaminu
poprawkoweg o, zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych lub zachowania oraz innej dokumentacji dotyczącej
oceniania ucznia:
1. Na pisemny wniosek rodzica lub ucznia dyrektor szkoły udostępnia do wglądu
dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego.
2.

Udostępnianie odbywa się w obecności dyrektora lub osoby przez niego
upoważnionej. Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny
ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego, zgodnie z §6 ust.4a
oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą testu wykorzystanego do
egzaminów i sposobem oceniania pracy ucznia. Uczeń lub rodzic może sporządzać
notatki, odpisy.

3. Dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego,
zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub
zachowania oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia nie można wynosić
poza teren szkoły.

